
 

 

ព័ត៌មានស្តពីីទិដ្ឋា ការអាល្លម៉ឺង់ 
(ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧) 

 
តាមច្បាប់ ជនបរទេសទាំងអស់ត្រូវមានេិដ្ឋា ការអាល្លឺម៉ង់សាំរាប់ការស្នា ក់ទៅទល្ើសពី៣ខែ ឬសាំរាប់ការស្នា ក់ទៅទ ើមបី 
ទ្វើការទៅត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ ។ ច្បាំទ ោះជនជារិសហភាពអឺរ ៉៉ុប និងរាំបន់ទស ាកិច្បចអឺរ ៉៉ុប ត្ពមទាំងជនជារិសវីស ត្រូវបាន 
ទល្ើកខល្ង ។ ជនជារិអូស្ត្ស្នា លី្ កាណាដ្ឋ អ៉ុីស្រស្នខអល្ ជប៉៉ុន នូខវល៉្ទហេឡង់ ស្នធារណរ ាកូទរ ៉ សហរ ាអាទមរកិ ត្រូវ 
មានច្បាប់អន៉ុញ្ញា រិស្នា ក់ទៅណាមួយ  ទហើយអាច្បនឹងត្រូវទេសួររកទពល្ចូ្បល្ត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ ។ ពល្រ ាននត្បទេស 
ទាំងឡាយទសេងទេៀរ ខ ល្មានបាំណងចូ្បល្ទៅត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ទ ើមបីស្នា ក់ទៅ ូច្បទរៀបរាប់ខាងទល្ើ ត្រូវដ្ឋក់ កយ 
ទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការម៉ុនទពល្ទ្វើ ាំទណើ រចូ្បល្ទៅត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ ។  កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការត្រូវបានពិនិរយនិងសាំទរច្បទដ្ឋយ 
អាជាា ្រជនបរទេសអាល្លឺម៉ង់ ឧទហរណ៍ អាជាា ្រជនបរទេសទៅកខនលងខ ល្អាកដ្ឋក់ កយទសាើស៉ុាំមានបាំណងទៅ  
ស្នា ក់ទៅ ។ 

មានខរអាករស់ទៅកា៉ុងត្ពោះរាជាណាច្បត្កកមព៉ុជាប៉៉ុទណាណ ោះទេ ខ ល្អាច្បដ្ឋក់ កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការទនោះ ទៅឯស្នា នេូរ  
អាល្លឺម៉ង់ត្បចាំេីត្កុងភ្ាាំទពញ ។ 

 

ការដ្ឋកព់ាកយសស្នើស្ទាំទិដ្ឋា ការ 

អាកទសាើស៉ុាំត្រូវមកដ្ឋក់ កយទដ្ឋយផ្ទា ល់្ែលួន ។ ឯកស្នរខ ល្ត្រូវភាា ប់មកជាមួយនិង កយទសាើស៉ុាំ សូមអានការទរៀបរាប់ 
តាមត្បទភ្េេិដ្ឋា ការនិមួយៗ ូច្បខាងទត្កាម ។ 
អាកទសាើស៉ុាំជាអនិរិជនត្រូវបង្ហា ញសាំប៉ុត្រកាំទណើ រ ទហើយច្បាំទ ោះអាកទសាើស៉ុាំខ ល្មានអាយ៉ុរិច្បជាង ១៦ឆ្ា ាំត្រូវមាន លិ្ែិរ
អន៉ុញ្ញា រិពីមាតាបិតា ឬអាកអាណាពាបាល្ ។ 
 
តម្មលទិដ្ឋា ការៈ  េិដ្ឋា ការសាំរាប់ត្បទេសអាល្លឺម៉ង់មានរនមល 75 អឺរ ៉ ូ។ អាច្បមានករណីទល្ើកខល្ង ។ រនមលទនោះត្រូវបង់ជា 
 ៉ុល្លល រអាទមរកិ និងជាស្នច់្បត្បាក់ ទៅទពល្ទល្លកអាកដ្ឋក់ កយទសាើស៉ុាំ ទហើយមិនអាច្ប កយកវញិបានទេ ។ 
 
សម៉ាងសធ្វើការស្ាំរាប់ទិដ្ឋា ការ េឺ នងៃច្បនា័ ព៉ុ្ និង ស៉ុត្ក ពីទម៉ាង ៨.៣០ នាេី  ល់្ទម៉ាង ១១.៣០នាេីត្ពឹក ។ អាកដ្ឋក់
 កយស៉ុាំេិដ្ឋា ការត្រូវដ្ឋក់ការណារ់ជួប តាមរយៈ online កា៉ុងទេហេាំព័ររបស់ស្នា នេូរជាម៉ុនសិន ទេើបអាច្បមក ដ្ឋក់
 កយទសាើស៉ុាំបាន ។ 
 
តម្មូវការស្ាំរាប់ទិដ្ឋា ការនិស្សតិ 
េិដ្ឋា ការសាំរាប់និសេិរមានពីរត្បទភ្េ ៖ 
១. ទិដ្ឋា ការនិស្សតិ  សាំរាប់អាកខ ល្បានដ្ឋក់ កយទសាើស៉ុាំទរៀនទៅឯសកល្វេិាល័្យណាមួយកា៉ុងត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ 
ទហើយ បានេេួល្លិ្ែិរបញ្ញា ក់ពីសកល្វេិាល័្យមកវញិថា បានេេួល្ កយស៉ុាំចូ្បល្ទរៀនទនាោះរចួ្បទហើយ ។ 
២. ទិដ្ឋា ការស្ាំរាប់សៅសរៀនភាសា   េឺសាំរាប់អាកខ ល្មានបាំណងទៅទរៀនភាស្នទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ ។ 
សាំគាល់្៖ េិដ្ឋា ការសាំរាប់ទៅទរៀនភាស្ន មិនអាច្បបដូរទៅជាេិដ្ឋា ការនិសេិរទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់បានទេ ។  ូទច្បាោះទបើ
ទល្លកអាកច្បង់ទរៀនកា៉ុងសកល្វេិាស្នល័្យណាមួយភាល ម បនាា ប់ពីទល្លកអាកបានបញ្ច ប់វេគភាស្ន សូមទល្លក អាកដ្ឋក់
 កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការនិសេិរនាទពល្ឥឡូវទនោះខរមដង (េិដ្ឋា ការទនោះអាច្បទត្បើការបានទាំង វេគភាស្ន និងទរៀនទៅ សកល្



 

វេិាល័្យ) ។ ទបើមិន ូទចា ោះទេ ទល្លកអាកត្រូវត្រឡប់មកត្បទេសកមព៉ុជាវញិសិន បនាា ប់ពីបញ្ច ប់វេគភាស្នរចួ្ប ទហើយត្រូវ
ដ្ឋក់ កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការនិសេិរមដង ។ 
បខនាមពីទល្ើរត្មូវការេូទៅខ ល្ទរៀបរាប់ខាងទត្កាម សូមដ្ឋក់ឯកស្នរសាំរាប់ច្បាំណ៉ុ ច្បទល្ែ ២ ល់្៩ នូវច្បាប់ទ ើម១ច្បាប់ 
និងឯកស្នរងរច្បមលង២ច្បាប់ ៖ 
1.  កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការខ ល្បាំទពញរចួ្បច្បាំនួន ២ច្បាប់ និងរបូងរ ងរងមីខបបសាំរាប់លិ្ែិរឆ្លងខ ននិង ទ ើញ ភិ្ន
ភាេច្បាស់េាំហាំ ៣៥x៤៥ មីល្លីខម៉ត្រ ច្បាំនួន៣សនលឹក ។ 
2. លិ្ែិរឆ្លងខ នខ ល្មានស៉ុពល្ភាពយ៉ងរិច្ប ៦ខែ ។ 
3. លិ្ែិរពីសកល្វេិាល័្យអាល្លឺម៉ង់ណាមួយ បញ្ញា ក់ពីការយល់្ត្ពមឲ្យចូ្បល្ទរៀន/ លិ្ែិរបញ្ញា ក់ពីការច្ប៉ុោះ ទ ម្ ោះ
ចូ្បល្ទរៀនភាស្ន ។ 
4. សញ្ញា ប័ត្របញ្ច ប់ការសិកាខ ល្អាច្បឲ្យទល្លកអាកចូ្បល្ទរៀនថាា ក់សកល្វេិាល័្យទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់បាន
(ឬសញ្ញា ប័ត្រទសមើ)   លិ្ែិរបញ្ញា ក់ពីអាជាា ្រអាល្លឺម៉ង់ េេួល្ស្នគ ល់្សញ្ញា ប័ត្រ ។ 
5. សញ្ញា ប័ត្របញ្ច ប់ថាា ក់សកល្វេិាល័្យ/ ប័ណណសាំគាល់្ែលួននិសេិរ (ត្បសិនទបើមាន) ។ 
6. សញ្ាប័ត្រភាស្នអាល្លឺម៉ង់ ឬលិ្ែិរេេួល្ឲ្យចូ្បល្ទរៀនវេគភាស្នអាល្លឺម៉ង់កា៉ុងត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ (យ៉ងរិច្ប២០ 
ទម៉ាងកា៉ុងមួយអាេិរយ) ។ សូមត្ជាបថា ទល្លកអាកនឹងត្រូវទ្វើទរសាភាស្នអាល្លឺម៉ង់ ត្បសិនទបើវេគសិកាទៅ េីទនាោះជា
ភាស្នអាល្លឺម៉ង់ (ទទោះបីទរៀនជាខសាកក៏ទដ្ឋយ) ។ 
7. ឯកស្នរបង្ហា ញពីហិរញ្ាវរា៉ុសាំរាប់រយៈទពល្សិកាទៅេីទនាោះ  ូច្បជាលិ្ែិរអាហារបូករណ៍, ទសៀវទៅ្នាគារ 
បច្បច៉ុបបនា, លិ្ែិរ្នាគារបញ្ញា ក់ពីេឹកត្បាក់ខ ល្មានឬត្បាក់រមកល់្បច្បច៉ុបបនា, លិ្ែិរធានាពីមាតាបិតាថាជួយ ទច្បញល្៉ុយ
, លិ្ែិរធានាឧបរាមភជាសលូវការ (Verpflichtungserklaerung) (សូមទត្រៀមត្បាក់ច្បាំណាយច្បាំនួន ៦៥៩អឺរ ៉សូាំរាប់មួយខែ) 
8. លិ្ែិរអន៉ុញ្ញា រិច្បាប់ឲ្យសាំរាកពីកខនលងទ្វើការ(ត្បសិនទបើជាអាកទ្វើការ) 
9. លិ្ែិរធានារ៉ាប់រងស៉ុែភាព 
10. លិ្ែិរ Motivation Letter ខ ល្ពនយល់្អាំពីមូល្ទហរ៉ុទៅសិកា/ទរៀនភាស្នទៅត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ 
ឯកស្នរទាំងអស់ត្រូវសដល់្ជាភាស្នអង់ទេលស ឬអាល្លឺម៉ង់ ។ ស្នា នេូរអាច្បនឹងរត្មូវឲ្យទល្លកអាករកឯកស្នរបខនាម ទសេង
ទេៀរ តាមករណីនិមួយៗ ។ 
រយៈទពល្ ាំទណើ រការៈ  េិដ្ឋា ការនិសេរិត្រូវទត្បើទពល្ទ្វើការជាេូទៅច្បាំនួន ពី៤ទៅ៦សបាដ ហ៍ ។ 
 
ទិដ្ឋា ការស្ាំរាប់អ្នកវិទាសាស្រស្ត  ឬ អ្នកជាបអ់ាហារបូករណ៍ 
ទ ើមបដី្ឋក់ កយស៉ុាំេិដ្ឋា ការទៅទ្វើការស្រស្នវត្ជាវ ឬសិកាថាា ក់បណឌិ រ អន៉ុបណឌិ រ ទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សាំរាប់រយៈ 
ទពល្ទត្ច្បើនជាង៩០នងៃ សូមទល្លកអាកភាា ប់មកជាមួយនូវឯកស្នរ ូច្បខាងទត្កាមទនោះ ទាំងច្បាប់ទ ើម និងច្បាប់ងរច្បមលង 
ច្បាំនួន២ច្បាប់ទសេងទេៀរ ៖ 
1.  កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការខ ល្បាំទពញរចួ្បច្បាំនួន ២ច្បាប់ និងរបូងរ ងរងមីខបបសាំរាប់លិ្ែិរឆ្លងខ ននិង ទ ើញភិ្ន
ភាេច្បាស់ េាំហាំ ៣៥x៤៥ មីល្លីខម៉ត្រ ច្បាំនួន៣សនលឹក ។ 
2. លិ្ែិរឆ្លងខ នខ ល្មានស៉ុពល្ភាពយ៉ងរិច្ប ៦ខែ ។ 
3. លិ្ែិរអទញ្ា ើញពីសកល្វេិាល័្យ ឬ អងគការស្រស្នវត្ជាវអាល្លឺម៉ង់ទដ្ឋយល្ាំអិរព័រ៌មានអាំពីរយៈ ទពល្ស្នា ក់ទៅ 
និងសកមមភាពខ ល្ត្រូវទ្វើ ។ 
4. លិ្ែិរពីកខនលងទ្វើការបញ្ាូ នអាកទសាើស៉ុាំទៅសិកា ឬ សញ្ញា បត្រ័សិកាខ ល្មាន 
5. ឯកស្នរបង្ហា ញពីសមរាភាពហិរញ្ាវរា៉ុសាំរាប់រយៈទពល្ទល្លកអាកស្នា ក់ទៅទរៀនេីទនាោះ  ូច្បជា លិ្ែិរសដល់្អាហា 
របូករណ៍  ទសៀវទៅ្នាគារបច្បច៉ុបបនា  លិ្ែិរ្នាគារបញ្ញា ក់ពីេឹកត្បាក់ខ ល្ មាន ឬត្បាក់រមកល់្បច្បច៉ុបបនា (សូមទត្រៀម
ត្បាក់ច្បាំណាយច្បាំនួន ៦៥៩អឺរ ៉សូាំរាប់មួយខែ) 
ឯកស្នរទាំងអស់ត្រូវសដល់្ជាភាស្នអង់ទេលស ឬអាល្លឺម៉ង់ ។ ស្នា នេូរអាច្បនឹងរត្មូវឲ្យទល្លកអាករកឯកស្នរបខនាមទសេង 
ទេៀរ តាមករណីនិមួយៗ ។ 



 

ត្បសិនទបើទល្លកអាកមានខសនការទៅស្នា ក់ទៅសិកាស្រស្នវត្ជាវខរត្រឹម ៩០នងៃ ទល្លកអាកត្រូវដ្ឋក់ កយស៉ុាំេិដ្ឋា ការ រយៈ
ទពល្ែលីមួយច្បាប់ និងឯកស្នរ ូច្បទរៀបរាប់ខាងទល្ើមួយច្បាប់ រមួទាំងលិ្ែិរធានារ៉ាប់រងស៉ុែភាពមួយច្បាប់ សងខ រ។ 
រយៈទពល្ ាំទណើ រការៈ េិដ្ឋា ការសាំរាប់ទៅទរៀននិងស្រស្នវត្ជាវទនោះ ត្រូវទត្បើទពល្ទ្វើការជាេូទៅច្បាំនួនពី៣ទៅ៤សបាដ ហ៍ ។ 
 
ទិដ្ឋា ការស្ាំរាប់សៅរស្ស់ៅជាមយួម្រួសារ 
បខនាមពីទល្ើរត្មូវការេូទៅខ ល្ទរៀបរាប់ខាងទត្កាម សូមទល្លកអាកដ្ឋក់ឯកស្នរសាំរាប់ច្បាំណ៉ុ ច្បទល្ែ ២ ល់្៣ នូវច្បាប់
ទ ើម១ច្បាប់ ត្ពមទាំងច្បាប់ងរច្បមលងច្បាំនួន ២ច្បាប់  ។ ឯកស្នរជាភាស្នខែមរ ត្រូវបកបកខត្បជាភាស្ន អាល្លឺម៉ង់។ ស្នា ន
េូរអាច្បនឹងរត្មូវឲ្យទល្លកអាករកឯកស្នរបខនាមទសេងទេៀរ តាមករណីនិមួយៗ ៖ 
១. កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការខ ល្បាំទពញរចួ្បច្បាំនួន ២ច្បាប់ និងរបូងរ ងរងមីខបបសាំរាប់លិ្ែិរឆ្លងខ ន  និងទ ើញ  ភិ្ន
ភាេច្បាស់េាំហាំ ៣៥x៤៥ មីល្លីខម៉ត្រ ច្បាំនួន៣សនលឹក។ 
២. លិ្ែិរឆ្លងខ នខ ល្មានស៉ុពល្ភាពយ៉ងរិច្ប ៦ខែ ។ ច្បាំទ ោះអាកមិនខមនជនជារិកមព៉ុជា ត្រូវមានេិដ្ឋា ការ កមព៉ុជា ។ 
៣. េិដ្ឋា ការទៅរស់ទៅជាមួយត្េសួ្នរ 
សូមត្ជាបថា ស្នា នេូរមិនបានទ្វើការបញ្ញា ក់សាំប៉ុត្រកាំទណើ រកមព៉ុជានិងឯកស្នរអត្តាន៉ុកូល្ដ្ឋា នកមព៉ុជាតាាំងពី យូរមក
ទហើយ ។  ូទច្បាោះទហើយ ទេនឹងអាច្បត្រូវស្រស្នវត្ជាវរកភាពត្រឹមត្រូវននឯកស្នរទាំងទនាោះជាចាំបាច់្ប ទៅទពល្ទល្លកអាកដ្ឋក់
 កយស៉ុាំេិដ្ឋា ការទៅរស់ទៅជាមួយត្េួស្នរ។  សូមទល្លកអាកភាា ប់មកនូវឯកស្នរ ូច្បខាងទត្កាមទនោះ៖ 
1. ច្បាប់ទ ើមននសាំប៉ុត្រកាំទណើ រ និងសាំប៉ុត្រអា ហ៍ពិ ហ៍របស់ទល្លកអាក រមួទាំងច្បាប់បកខត្ប ទដ្ឋយមានត្តាពី
ត្កុមហ ៉ុនបកខត្ប ទហើយសូមងរច្បមលងឯកស្នរទាំងអស់ទនាោះច្បាំនួន២ច្បាប់ មកសង ។ 
2. ច្បាប់ទ ើមននសាំប៉ុត្រអា ហ៍ពិ ហ៍និង ីកាខល្ងល្ោះននអា ហ៍ពិ ហ៍ម៉ុន (ទបើមាន) រមួទាំងច្បាប់បកខត្ប 
ទដ្ឋយមានត្តាពីត្កុមហ ៉ុនបកខត្ប ទហើយសូមងរច្បមលងឯកស្នរទាំងអស់ ទនាោះច្បាំនួន២ច្បាប់មកសង ។ 
3. រាយនាមអាកស្នគ ល់្ច្បាំនួន៥នាក់ទៅកមព៉ុជា រមួទាំងអាស័យដ្ឋា ននិងទល្ែេូរសពា័េាំនាក់េាំនង 
ឯកស្នរច្បាប់ទ ើមទាំងអស់នឹងត្រូវសដល់្ជូនទល្លកអាកវញិ ទៅទពល្ ាំទណើ រការស្រស្នវត្ជាវរកភាពត្រឹមត្រូវនន  ឯក
ស្នរទាំងទនាោះត្រូវបានបញ្ច ប់ ។ រនមលននការស្រស្នវត្ជាវទនាោះ េឺត្បខហល្ ១០០ អឺរ ៉ ូកា៉ុងមួយឯកស្នរ ។ អាកដ្ឋក់ កយ
ស៉ុាំេិដ្ឋា ការជាអាកទច្បញនងលទនោះ ។ កនត្មត្េប់យ៉ងទាំងអស់ត្រូវបង់មកស្នា នេូរជាស្នច់្បត្បាក់ និងជា ៉ុល្លល រអាទមរកិ ។ 
៣.១. ត្បសិនទបើទល្លកអាកមានបាំណងច្បង់ទៅរស់ទៅជាមួយស្នវ ម៉ុី/ភ្រយិ កា៉ុងត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សូមភាា ប់មក ជាមួយនូវ 
សាំប៉ុត្រកាំទណើ រ ទសៀវទៅត្េសួ្នរ និង សាំប៉ុត្រអា ហ៍ពិ ហ៍របស់ទល្លកអាក ច្បាប់ងរច្បមលងនន លិ្ែិរឆ្លងខ នអាល្លឺម៉ង់
ឬ េិដ្ឋា ការស្នា ក់ទៅអាល្លឺម៉ង់របស់ស្នវ ម៉ុី/ភ្រយិ េិដ្ឋា ការកមព៉ុជាខ ល្បញ្ញា ក់ថា ស្នវ ម៉ុី/ភ្រយិរបស់ទល្លកអាកបានមក
ទល្ងកមព៉ុជានិងឯកស្នរបញ្ញា ក់ពីត្បាក់ច្បាំណូល្របស់គារ់ ។ 
៣.២. េិដ្ឋា ការទៅទរៀបការ 
ត្បសិនទបើទល្លកអាកមានបាំណងទៅទរៀបការទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សូមភាា ប់មកជាមួយនូវលិ្ែិររបស់ ការយិល័្យច្ប៉ុោះ
បញ្ា ីការអាល្លឺម៉ង់សដីពីការច្ប៉ុោះទ ម្ ោះទរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍របស់ល្លកអាកទៅេីទនាោះ   លិ្ែិរអទញ្ា ើញរបស់េូ
 ណដឹ ងទល្លកអាកទដ្ឋយមានបញ្ញា ក់អាស័យដ្ឋា នខ ល្ទល្លកអាកនឹងទៅរស់ទៅជាមួយ   ច្បាប់ងរច្បមលងននេិដ្ឋា ការ
ស្នា ក់ទៅអាល្លឺម៉ង់របស់េូ ណដឹ ងទល្លកអាក ឬលិ្ែិរឆ្លងខ នអាល្លឺម៉ង់ ត្ពមទាំង  ឯកស្នរបង្ហា ញពីស្នា នភាពហិរញ្ាវរា៉ុ
របស់គារ់សាំរាប់ការរស់ទៅ ។ 
 ការទ្វើទរសានូវច្បាំទណោះ ឹងភាស្នអាល្លឺម៉ង់ ( ក់ពនធ័នឹងច្បាំណ៉ុ ច្ប ៣.១ និង ៣.២) 
 ទយងតាមកាំខណេាំរង់ច្បាប់រស់ទៅកាល្ពីនងៃេី២៨ ខែសីហា ឆ្ា ាំ២០០៧ ស្នវ មី/ភ្រយិជាជនជារិបរទេសខ ល្ 
 ច្បង់ទៅរស់ទៅកា៉ុងត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវទច្បោះភាស្នមូល្ដ្ឋា នអាល្លឺម៉ង់ឲ្យទហើយទៅទពល្គារ់ដ្ឋក់ កយេិដ្ឋា ការ 
 ។ មូល្ទហរ៉ុទនាោះេឺ គារ់ទច្បោះភាស្នអាល្លឺម៉ង់ស្នមញ្ាែលោះៗ ទេើបង្ហយស្រសលួ្កា៉ុងការរស់ទៅត្បចាំនងៃទៅេីទនាោះ។ 
 ទគាល្បាំណងននច្បាប់ងមីទនោះ េឺច្បង់ជួយស្នវ មី/ភ្រយិទាំងទនាោះទៅទពល្គារ់ចូ្បល្ទរៀនភាស្ន និងបញ្ចូ ល្ែលួនទៅ 
 កា៉ុងសងគមអាល្លឺម៉ង់ ។ 

ពួកគារ់ត្រូវមានច្បាំទណោះ ឹងខសាកភាស្នអាល្លឺម៉ង់សញ្ញា ប័ត្រកាំររិ A1 ខ ល្ទច្បញឲ្យទដ្ឋយវជិាា ស្នា នណាមួយ 



 

ខ ល្េេួល្ស្នគ ល់្ទដ្ឋយសមាេមអាកទ្វើទរសាភាស្នទៅអឺរ ៉៉ុប (ALTE) និងមានប៉ុេគលិ្កកា៉ុងការយិល័្យ  ទៅ
កមព៉ុជា ។ ទៅត្បទេសកមព៉ុជាគារ់អាច្បទក់េងមជឈមណឌ ល្វបប្ម៌អាល្លឺម៉ង់ ទៅMeta House ត្កងុភ្ាាំទពញ 
ខ ល្មានទេហេាំព័រ www.germanclassesphnompenh.com  ទ ើមបីទរៀននិងទ្វើទរសាភាស្នយកសញ្ញា បត្រ័ ។ 

៣.៣. ការទៅរស់ទៅជាមួយកូនមានសញ្ញា រិអាល្លឺម៉ង់ 
សូមភាា ប់មកជាមួយនូវច្បាប់ទ ើមនន សាំប៉ុត្រកាំទណើ រនិងទសៀវទៅត្េសួ្នររបស់ទល្លកអាក និងសាំប៉ុត្រកាំទណើ រ របស់កូន  
ឯកស្នរបញ្ញា ក់ពីសញ្ញា រិអាល្លឺម៉ង់របស់កូន ( ូច្បជាលិ្ែិរឆ្លងខ នអាល្លឺម៉ង់របស់កូន ឬលិ្ែិរ  ត្បកាសេេួល្
ស្នគ ល់្បិរ៉ុភាព និង/ឬ សាំប៉ុត្រអា ហ៍ពិ ហ៍) ឯកស្នរបង្ហា ញពីសិេធអាណាពាបាល្ទល្ើកូន ។ 
៣.៤.ការទៅរស់ទៅជាមួយឪព៉ុកមាដ យបរទេសទៅឯអាល្លឺម៉ង់ 
ត្បសិនទបើកូនមានបាំណងច្បង់ទៅរស់ទៅជាមួយឪព៉ុកមាដ យទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់  សូមភាា ប់មកជាមួយនូវ ច្បាប់ទ ើម
ននសាំប៉ុត្រកាំទណើ ររបស់កូន េិដ្ឋា ការអាល្លឺម៉ង់អន៉ុញ្ញា រិឲ្យឪព៉ុកមាដ យរស់ទៅេីទនាោះ ឯកស្នរបង្ហា ញ ពីសិេធអាណា
ពាបាល្ទល្ើកូន និងឯកស្នរបង្ហា ញពីស្នា នភាពហិរញ្ាវរា៉ុរបស់គារ់សាំរាប់ការរស់ទៅ ។ សូមត្ជាបថា ទៅទពល្ ដ្ឋក់
 កយស៉ុាំេិដ្ឋា ការទេើបអាច្បកាំណរ់អាយ៉ុកូនបាន ។ 
រយៈទពល្ ាំទណើ រការៈ  ជាេូទៅ ការង្ហរទនោះត្រូវទត្បើទពល្មិនទល្ើសពី១២សបាដ ហ៍ ប៉៉ុខនាវាអាច្បខត្បត្បួល្តាមករណី  
និមួយៗ ។ 
 
ទិដ្ឋា ការស្ាំរាប់សៅសធ្វើការ ឬទិដ្ឋា ការរយៈសពល្ខវងសសសងសទៀត 
បខនាមពីទល្ើរត្មូវការេូទៅខ ល្ទរៀបរាប់ខាងទត្កាម សូមទល្លកអាកដ្ឋក់ឯកស្នរសាំរាប់ច្បាំណ៉ុ ច្បទល្ែ ២ ល់្៥  នូវច្បាប់
ទ ើម១ច្បាប់ ត្ពមទាំងច្បាប់ងរច្បមលងច្បាំនួន ២ច្បាប់  ។ ។ ឯកស្នរទាំងអស់ត្រូវដ្ឋក់ជាភាស្នអង់ទេលស ឬ អាល្លម៉ឺង់ ។ 
ស្នា នេូរអាច្បនឹងរត្មូវឲ្យទល្លកអាករកឯកស្នរបខនាមទសេងទេៀរ តាមករណីនិមួយៗ ៖ 
1.  កយទសាើស៉ុាំេិដ្ឋា ការខ ល្បាំទពញរចួ្បច្បាំនួន ២ច្បាប់ និងរបូងរ ងរងមីខបបសាំរាប់លិ្ែិរឆ្លងខ ននិង ទ ើញភិ្ន
ភាេច្បាស់ េាំហាំ ៣៥x៤៥ មីល្លីខម៉ត្រ ច្បាំនួន ៣ សនលឹក ។ 
2. លិ្ែិរឆ្លងខ នខ ល្មានស៉ុពល្ភាពយ៉ងរិច្ប៦ខែ។ ច្បាំទ ោះអាកមិនខមនជនជារិកមព៉ុជាត្រូវមានេិដ្ឋា ការកមព៉ុជា 
3. កិច្បចសនាការង្ហរ និងឯកស្នរបង្ហា ញពីបេពិទស្ន្ន៍ការង្ហរឬសិកា 
ត្បសិនទបើទល្លកអាកមានបាំណងទៅទ្វើការជាច្ប៉ុងទៅទៅឯត្បទេសអាល្លឺម៉ង់ សូមភាា ប់មកនូវឯកស្នរបង្ហា ញ ពីការហវឹក
ហារ់ទ្វើច្ប៉ុងទៅអស់រយៈទពល្យ៉ងរិច្ប ៣ឆ្ា ាំ ត្ពមទាំងសញ្ញា បត្រ័ ឬ ឯកស្នរបង្ហា ញថាបានទ្វើ ច្ប៉ុងទៅអស់រយៈទពល្
៦ឆ្ា ាំ ។ 
4. ត្បសិនទបើទល្លកអាកមានបាំណងទៅហវឹកហវឺនខសាកម៉ុែរបរទៅអាល្លឺម៉ង់ កា៉ុងរយៈទពល្ទល្ើសពី៣ខែ សូមភាា ប់ 
មកជាមួយនូវកិច្បចសនាជាមួយត្កមុហ ៉ុនអាល្លឺម៉ង់ និងកមមវ ិ្ ីហវឹកហវឺនយ៉ងល្ាំអិរ ត្ពមទាំងលិ្ែិរអទញ្ា ើញ ពីត្កមុហ ៉ុន
អាល្លឺម៉ង់ ។ 
5. ត្បសិនទបើទល្លកអាកមានបាំណងទៅទល្ងស្នច់្បញារិឬមិរាភ្កដ័ ទត្ច្បើនជាង៩០នងៃ សូមភាា ប់មក ជាមួយនូវ លិ្ែិរ
អទញ្ា ើញនិងធានា ឯកស្នរបង្ហា ញពីស្នា នភាពហិរញ្ាវរា៉ុសាំរាប់ការរស់ទៅ និងច្បាប់ងរច្បមលងនន លិ្ែិរឆ្លងខ នឬ
េិដ្ឋា ការស្នា ក់ទៅរបស់ស្នច់្បញារិឬមិរាភ្កដ័ទនាោះ ។ 
រយៈទពល្ ាំទណើ រការៈ ជាេូទៅ ការង្ហរទនោះត្រូវទត្បើទពល្មិនទល្ើសពី១០សបាដ ហ៍ ប៉៉ុខនាវាអាច្បខត្បត្បលួ្តាមករណី  
និមួយៗ ។ 
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